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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kantor lama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Sukoharjo. Kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo terletak di jantung
kota Kabupaten Sukoharjo tepatnya di Jalan Veteran 6. Karena terletak di jantung kota,
maka kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo dikelilingi oleh kantor-kantor instansi, baik
pemerintah maupuna swasta, yang lain seperti Bank Rakyat Indonnesia, Perpustakaan
Daerah, Bank Perkreditan Rakyat Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Muhammadiyah 1 Sukoharjo, RSUD Sukoharjo, Gedung Pameran Daerah (eks gedung
Lawa) dan lain-lain. Lingkungan geografis yang semacam itu bisa mendatangkan
kemudahan

interaksi atau komunikasi antara DPRD dengan lembaga-lembaga

pemerintah atau swasta dalam rangka menjalankan fungsi legislasi DPRD, mengawasi
atau mengontrol kegiatan-kegiatan lembaga eksekutif.
Sebagai salah satu daerah eks-karesidenan Surakarta, Kabupaten Sukoharjo
memiliki ikatan historis dengan pemerintahan Kasunanan Surakarta. Berdasarkan
website resmi

dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo,http://sukoharjokab.go.id,

disebutkan bahwa Sukoharjo pada masa pendudukan Jepang hanya merupakan suatu
daerah pinggiran dengan pimpinan pemerintahan tertinggi adalah “Wedana”,
sebagaimana halnya dengan Bekonang, dan Kartasura. Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, dan Kartasura ini menjadi satu masuk wilayah Kabupaten Kutha Surakarta, di
bawah pemerintah Kasunanan. Pada masa pendudukan Jepang tersebut, wilayah Karesidenan Surakarta pernah merupakan Daerah Istimewa yang dikenal dengan Solo Ko
(Kasunanan) dan Mangkunegaran Ko (Mangkunegaran). Wilayah Mangkunegaran
meliputi daerah Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan sebagian kota Solo. Sedangkan
wilayah Kasunanan meliputi daerah Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, dan
Kabupaten Kutha Surakarta.
Pada tanggal 27 Mei 1946 Kabupaten Karanganyar secara defakto menyatakan
diri lepas dari pemerintahan Mangkunegaran. Hal ini kemudian diikuti oleh Kabupaten
Boyolali dan Sragen yang juga menyatakan diri lepas dari pemerintahan Kasunanan.
Kabupaten Kutha Surakarta kemudiancommit
diputuskan
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dengan munculnya gerakan anti Swapraja dan berbagai dukungan untuk membentuk
pemerintah Kota Surakarta, akhirnya dengan suatu kebulatan tekad dari “Wong Sala”,
mereka menyatakan berdirinya Pemerintah kota Surakarta yang lepas dari Kasunanan
pada tanggal 16 Juni 1946. Tanggal ini kemudian menjadi hari lahir Pemerintah Daerah
Kotamadya Surakarta.
Kemudian dikeluarkan surat ketetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli
1946

lingkungan Karesidenan Surakarta dibentuk suatu daerah baru yaitu kota

Surakarta yang dipimpin oleh seorang Walikota. Dengan keluarnya surat ketetapan
pemerintah itu, maka secara formal Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran
dianggap sudah tidak ada lagi, dan wilayah-wilayahnya untuk sementara menjadi
wilayah Karesidenan Surakarta. Ini artinya wilayah Karesidenan Surakarta mencakup
bekas wilayah-wilayah Mangkunegaran yaitu Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri,
serta bekas wilayah Kasunanan yaitu Kabupaten Klaten, Sragen, Boyolali, dan
Sukoharjo (Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, Kartasura), ditambah Kotamadya
Surakarta.
Keadaan ini menginspirasi

para pemimpin pada masa itu untuk mendirikan

kabupaten baru di luar kota Surakarta agar ketiga kawedanan (Sukoharjo, Bekonang,
Kartasura) dapat dilebur menjadi

satu naungan pemerintah kabupaten. Kemudian

secara spontan KNI Daerah Surakarta menunjuk KRMT Soewarno Honggopati
Tjitrohoepojo untuk menjadi Bupati. Dan pada akhirnya dengan

pertimbangan logis

dan kronologis yang dikaitkan dengan landasan yuridis, meskipun landasan yuridis itu
tidak bersifat mengatur secara khusus, maka pada hari Senin Pon tanggal 15 Juli 1946,
saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tersebut, ditetapkan
menjadi Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo. Penetapan ini selanjutnya

dikukuhkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari
Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal
9 Januari 1987.
Peristiwa di atas menggambarkan adanya ikatan atau hubungan historis yang kuat
antara eksistensi Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta. Dengan demikian ada
benarnya bila dinyatakan bahwa hubungan
commit yang
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sosiokultural bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang cenderung sama dengan
masyarakat di Kota Surakarta yaitu warna sosiokultural masyarakat Jawa . Dan para
anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah bagian kecil dari masyarakat di Kabupaten
Sukoharjo, sehingga karakter individu ataupun kelompok anggota DPRD dipengaruhi
oleh lingkugan yang bernilai sosiokultural Jawa (Surakarta) dalam kehidupan sehariharinya. Dengan demikian tempat penelitian yang menjadi pilihan penulis ini
berkarakter budaya Jawa dengan nilai-nilai sosiokultural, menurut Asim Gunarwan
(2007:104) ada sepuluh butir, yaitu : (1) Orang hidup harus menjaga kerukunan di
antara sesama orang, (2) Kewajiban untuk menunjukkan hormat kepada orang lain
sesuai dengan derajat masing-masing, (3) Orang hendaklah selalu bersikap rendah hati
(andhap asor), (4) Dalam bertingkah laku orang harus memperhatikan tempat,
kedudukan, atau pangkat kita masing-masing (empan-papan), (5) Dalam melakukan
sesuatu kepada orang lain, orang harus mempertimbangkan bagaimana perasaan orang
tersebut jika perlakuan itu ditujukan kepada diri kita sendiri (tepa slira), (6) Orang yang
berani mengalah akhirnya akan memperoleh derajat yang tinggi, (7) Jika anda dimarahi
atasan atau orang yang lebih tua, hendaklah tetap bersikap santun, (8) Orang bisa kaya
tanpa memiliki harta benda, (9) Ciri keturunan orang yang baik adalah tingkah laku
yang santun, (10) Dalam banyak hal, mengatakan sesuatu secara tidak langsung itu lebih
baik daripada mengatakannya secara terus terang.

B. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan menjadi tiga tahapan waktu: awal, petengahan, dan
akhir. Tahapan awal meliputi kegiatan studi pendahuluan, penyusunan dan persetujuan
proposal/desain penelitian, pengurusan ijin penelitian, dan perumusan kisi-kisi dan atau
instrumen penelitian. Tahapan pertengahan merupakan kegiatan di lapangan yang
mencakup: observasi peristiwa di lapangan sekaligus pengumpulan data, pengolahan
data dan analisis data. Tahapan akhir berisi kegiatan penyusunan laporan, penggandaan
laporan, dan seminar hasil penelitian dan publikasinya.
Tahapan kegiatan penelitian tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut
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Tabel 3.1: Tahapan Kegiatan Penelitian
No

JENIS

BULAN

KEGIATAN
1

1

2

3

4

5

6

7

Penyusunan dan Persetujuan √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

8

9

√

√

10

11

√

√

12

proposal/Desain Penelitian
2

Pengurusan izin penelitian

3

Perumusan

kisi-kisi

√

dan √

instrument penelitian
4

Studi Awal untuk penetapn √
lokasi penelitian

5

Pengumpulan data di
lapangan

6

Pengolahan dan anlisis data

7

Penyusunan Laporan

8

Penggandaan Laporan

9

Seminar hasil penelitian dan

√

√
√

publikasinya

C. Tatalaksana Penelitian
Bagian ini memaparkan tentang tipe dan rancangan penelitian, jenis dan sumber
data, metode dan teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis dan
penyajian data.

1. Tipe dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif-deskriptif.

Penelitian

kualitatif, menurut Satori dan Komariah, adalah suatu pendekatan penelitian yang
mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik
pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah
(2013: 25). Adapun ciri-ciri dari penelitian kualititatif, berdasarkan pandangan Bodgan
dan Biklen (1982:27-1 Satori, 2013 :26) adalah: (1) qualitative research has the
natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument, (2)
commit to user
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process rather than simply with outcome or products, (4) qualitative researchers tend to
analyze the data inductively, dan (5) ‘meaning’ is of essential concern to the qualitative
approach.

Sementara menurut pandangan Santosa (2017:31), penelitian kualitatif

memiliki ciri khusus yaitu bersifat deskriptif, induktif, intuitif, etnografis dan
memandang peneliti sebagai instrumen, serta menggunakan purposive sampling.
Atas dasar pendapat para ahli di atas, penelitian kualitatif yang yang dilakukan
penulis ini memiliki corak natural, deskriptif, induktif, dan intuitif yang instrumen
penelitiannya adalah penulis sendiri sebagai peneliti dan menggunakan purposive
sampling. Berkaitan dengan deskriptif, penelitian ini mendeskripsikan suatu objek,
fenomena, atau tatanan sosial, direalisasikan dalam suatu tulisan, paparan, atau ilustrasi
yang bersifat naratif. Ini berarti data, fakta yang diserap lebih berupa kata-kata atau
gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti memaparkan apa,
mengapa, dan bagaiman suatu peristiwa terjadi. Pendeskripsian dilakukan secara
mendalam atau detil dengan menekankan pada analisis kontekstual yang berkaitan
dengan suatu peristiwa atau situasi-situasi tertentu.

Dengan demikian penelitian

kualitatif-deskriptif ini merupakan penelitian yang mengklasifikasikan, memaparkan,
dan menganalisis data yang telah diserap, dan pendeskripsiannya berupa penggambaran
bahasa sebagaimana adanya atau natural.
Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang seluk
beluk tuturan kesantunan direktif-politis dari informan dengan menggunakan metode
observasi natural atau langsung ke tempat peristiwa komunikasi.
Adapun pendekatan yang digunakan untuk keperluan analisis adalah pendekatan
pragmatik. Pragmatik mengkaji satuan tuturan yang melibatkan aspek bentuk, aspek
arti, dan konteks_triadik (Subroto, 2011:11). Dengan demikian, menurut pendekatan
pragmatik, maksud suatu tuturan hanya dapat dimengerti apabila dihubungkan dengan
konteks dan penggunaannya di mana tuturan itu dinyatakan (Subroto,2011:16).
Pendekatan pragmatik ini digunakan untuk menyelami maksud dari anggota dewan
melakukan kesantunan berbahasa ketika bertindak tutur direktif pada rapat Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo.
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2. Jenis dan Sumber Data
Suatu penelitian membutuhkan data, karena data merupakan sumber informasi
yang dapat menunjukkan gambaran pokok tentang ada-tidaknya problem yang akan
dikaji atau diteliti. Data dalam penelitian ini berupa tuturan-tuturan yang dilakukan oleh
para anggota dewan yang menjadi informan atau nara sumber pada kegiatan rapat
anggota

DPRD Kabupaten Sukoharjo. Tuturan-tuturan tersebut dipilih dengan

menggunakan teknik purposive sampling untuk meraih tujuan penelitian. Data yang
diambil dari observasi lapangan ini merupakan data primer karena diperoleh secara
langsung dan alamiah dari sumbernya. Untuk mendapatkan data yang relevan dalam
penelitian, peneliti memanfaatkan sumber data yang meliputi, informan, dokumen,
lokasi penelitian, dan peristiwa/kejadian komunikasi.
Sumber data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa
wacana tulis yang dibaca oleh informan ketika menyampaikan pandangan dari fraksifraksi di DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam rapat paripurna. Dokumen lain berupa
catatan-catatan atau notulen rapat yang dibuat oleh bagian sekretariat persidangan.
Sumber data informan adalah anggota dewan yang berasal dari fraksi-fraksi yang
ada di DPRD Kabupaten Sukoharjo pada saat memproduksi ujaran-ujaran kesantunan
direktif pada kegiatan rapat paripurna dan rapat yang sifatnya komisif seperti rapat
Badan Anggaran dan Badan Legislasi. Informan dalam penelitian ini adalah seseorang
yang memberi

peneliti contoh-contoh tuturan dan/atau bahasa dalam penggunaan

bahasa sebenarnya (Samarin,1988:42).
Sumber data peristiwa/kejadian berupa peristiwa komunikasi yang terjadi dalam
rapat DPRD Kabupaten Sukoharo. Peristiwa komunikasi tersebut berupa tuturan-tuturan
verbal yang muncul dalam rapat yang

direkam oleh peneliti dengan menggunakan alat

rekam (audio-recorder). Selain rekaman tuturan verbal, peneliti juga mencatat kejadiankejadian non-verbal yang terjadi ketika rapat. Dari pengamatan pada peristiwa atau
aktivitas, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti
karena menyaksikan sendiri secara langsung (Sutopo, 2006:51).
Sumber data
Tempat

tempat mengacu pada

tempat atau lokasi

pelaksanaan rapat.

rapat tersebut disesuaikan dengan jenis rapat yang diadakan oleh DPRD

Kabupaten Sukoharjo. Pada setiap rapat paripurna DPRD tempatnya berada di Gedung
A, sebagai tempat rapat paripurna, rapat
komisi,
commit
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legislasi. Gedung A mempunyai ukuran yang lebih luas dibandingkan dengan Gedung
B, C, dan D yang hanya difungsikan sebagai tempat rapat komisi. Jumlah gedung atau
ruang rapat disesuaikan dengan jumlah komisi yang ada di DPRD Kabupaten Sukoharjo
yaitu empat komisi_Komisi I, II, III, dan IV.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui
setting ‘tatanan’ dari sumber primer dan sekunder dengan teknik simak, rekam dan
catat. Dilihat dari tatanannya data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber
primer dan sumber sekunder (Satori dan Komariah, 2013: 103). Dalam penelitian ini
peneliti menggunakan keduanya, sumber data primer dan sekunder. Sumber primer
merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti, dan
sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
peneliti (Satori dan Komariah,2013:103).
Metode pengumpulan data yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah
metode observasi langsung ke tempat peristiwa interaksi terjadi, metode partisipasi
pasif.

Observasi adalah

pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui

keberadaan objek, situasi , konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data
penelitian (Satori dan Komariah, 2013:105). Sedangkan menurut Sutopo (2006. :64)
observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dari sumber data yang
berupa peristiwa, tempat/lokasi, dan benda serta rekaman gambar (Sutopo,2006:64).
Jadi pengertian observasi adalah pengamatan secara langsung di lapangan terhadap
sumber data guna mendapatkan informasi yang komprehensif atau holistik tentang
sesuatu untuk keperluan menjaring data penelitian. Metode observasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah passive participation ‘ partisipasi pasif’. Hal ini berarti
peneliti ada atau hadir secara langsung di tempat kegiatan rapat DPRD Sukoharjo
namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan rapat tersebut. Dia berada di lokasi penelitian,
untuk melihat dan memperhatikan peristiwa/kejadian komunikasi yang terjadi dalam
rapat dengan cara mencatat kejadian-kejadian tertentu (field notes), menyimak dan
merekam tuturan-tuturan dari informan dengan alat perekam suara. Rekaman tuturantuturan tersebut selanjutnya ditranskripsikan menjadi informasi tulis untuk keperluan
analisis.
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Selain teknik merekam suara informan, teknik lain yang digunakan adalah
mencari dan mengumpulkan data-data tertulis berupa dokumen yang berujud notulen
rapat tentang rapat-rapat di Badan Anggaran dan buku-buku informasi tentang DPRD
Kabupaten Sukoharjo. Data-data tertulis tersebut berfungsi sebagai data sekunder
sebagai pendukung data primer maupun sebagai pembanding data primer. Oleh Afifudin
dan Saebani (2012:141) dokumen tertulis semacam digolongkan sebagagi sumber data
non-manusia.

Pendapat dari Afifudin dan Saebani identik dengan ide Nasution

(2003:85) yang menerangkan bahwa data sumber non-manusia diantaranya berupa
dokumen, foto,dan bahan statistik. MacMillan dan Schumacher (2001:42) menjelaskan
bahwa:”Documents are records of past events that are written or printed; they may be
anecdotal notes, letters, diaries,and documents.” Ini bisa diterjemahkan bahwa
dokumen merupakan catatan kejadian yang sudah lalu dalam bentuk tulis atau cetak;
dapat berupa catatan/notulen , surat-surat, buku harian, dan dokumen. Dokumen yang
dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis berupa notulen/catatan dan
risalah hasil rapat

DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dokumen yang dikumpulkan itu

digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi untuk kemudian
dianalisis secara intens sehingga dapat mendukung atau menambah kepercayaan dan
pembuktian suatu kejadian (Satori dan Komariah,2013:14).

4. Strategi Uji Keabsahan Data
Informasi yang digali melalui observasi dan pencarian dokumen-dokumen yang
relevan sebagai penopang data harus diupayakan kevaliditasan atau kemantapannya
sebelum dijadikan sebagai data penelitian. Kevaliditasan data merupakan jaminan bagi
kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian (Sutopo,2006:78) dan
kredibilitas yaitu pengamatan terus menerus agar peneliti dapat melihat sesuatu secara
cermat, terinci, dan mendalam (Endraswara,2006:219).
Kevaliditasan data dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan strategi atau
teknik trianggulasi data/sumber dan trianggulasi pengamat. Trianggulasi sumber berarti
data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya, bila digali dari beberapa
sumber yang berbeda; apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji
kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data yang sejenis yang diperoleh dari
sumber lain yang berbeda...(Sutopo, 2006
: 79).to user
Trianggulasi pengamat adalah adanya
commit
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pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data, pembimbing
bertindak sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap
hasil pengumpulan data (Afifuddin dan Saebani, 2012:144). Dengan cara seperti ini
diharapkan akan diperoleh data yang valid, komprehensif, dan reliabel.

5. Strategi Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistemasi data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan/observasi, dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain (Sugiyono, 2014:89).

Data yang berwujud tuturan kesantunan

direktif dalam penelitian ini dianalisis secara induktif dengan menggunakan metode
padan dengan sub-jenis metode padan pragmatis (Sudaryanto, 1993:15). Kemudian,
teknik atau strategi analisis yang diterapkan adalah teknik pilah unsur penentu (PUP)
dengan menggunakan piranti daya pilah pragmatis (Sudaryanto, 1993:21), teknik
hubung banding dan teknik baca markah (BM)_ melihat langsung pemarkah yang
bersangkutan (Sudaryanto, 1993:95).
Analisis data induktif berdasar pada fakta di lapangan, dengan mengikuti empat
tahapan besar : analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis
tema budaya (Santosa,2017:64).

Keempat tahapan ini dijelaskan oleh Santosa

(2017:64-65) sebagai berikut: analisis domain digunakan untuk membedakan fakta yang
masuk sebagai data dan fakta mana yang bukan data; analisis taksonomi difungsikan
untuk mengorganisasikan data denga cara mengelompokkan data berdasarkan kategori
alamiahnya; analisis komponensial bertujuan untuk memperoleh

benang merah

hubungan antar kategori di dalam domain dan kategori di dalam taksonoimi untuk
memperoleh

pola

hubungan

antar

kategori;

dan

analisis

tema

budaya

mengintepretasikan pola hubungan antar kategori di dalam konteks situasi dan konteks
budayanya yang melingkupi fokus penelitiannya, temuan-temuan penelitian sebelumnya
dalam kerangka teoritis yang digunakan sebagai pendekatannya.
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang berupa deskripsi
mendalam terhadap kesantunan dalamcommit
bertindak
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DPRD Kabupaten Sukoharjo. Metode tahapan analisis data dalam penelitian ini
memanfaatkan model/jenis etnografi dari Spradley yang dimodifikasi.
Tahapan analisis model etnografi dari Spradley (1980:103) tersebut, yang
dinamainya “The Development Research Sequence”, terdiri dari dua belas tahapan
yaitu: (1) menyeleksi situasi sosial, (2) mewawancarai informan, (3) membuat catatan
etnografis, (4) mendeskripsikan pengamatan, (5) melakukan analisis domain/kawasan,
(6) memfokuskan pengamatan, (7) melakukan analisis taksonomik, (8) menyeleksi
pengamatan, (9) membuat analisis komponen, (10) membuat analisis tema, (11)
menginventarisasikan tema budaya, dan (12) menulis etnografi.
Tahapan model etnografi Spradley tersebut dalam penelitian ini dimodifikasi
dengan tidak memanfaatkan kedua belas tahapan tersebut. Tahapan-tahapan yang
dimanfaatkan, merujuk pada Santosa (2017:64-65), adalah

tahapan analisis

domain/kawasan (tahapan 5), analisis taksonomik (tahapan 7) , analisis komponen
(tahapan 9), dan membuat analisis tema (tahapan 10) . Alasan modifikasi ini adalah
(1) demi efisiensi waktu dan tenaga, tahapan yang serupa digabungkan, dan (2) untuk
mengurangi kerepotan bagian kesekretariatan dan persidangan DPRD Kabupaten
Sukoharjo sebagai penanggung jawab kegiatan rapat DPRD yang memberi banyak
kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian.
Alasan-alasan peneliti mengikuti model Spradley, (1) model Spradley menyatukan
langkah-langkah penelitian mulai dari langkah awal (menetapkan informan dan situasi
sosial) hingga akhir menulis etnografi, sehingga keterkaitan antara satu langkah dengan
langkah yang lain terlihat dalam rancangan, (2) rancangan Spradley lebih fleksibel,
mudah disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian, dan (3) di dalam rancangan
Spradley tersebut data penelitian dipertahankan dalam konteksnya, sehingga
memudahkan analisis data dalam hal diperlukan pengaitan data dengan konteksnya.
Model analisis kualitatif,

yang diadaptasi dari Spradely,

sekarang ini bisa ditunjukkan dalam gambar berikut:
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Domain

Taksonomi

Komponensial

Penemuan Tema Budaya
(Tema baru)

Gambar 3.1 : Model Analisis Data
(Santosa, 2017:65)

Merujuk pada penjelasan Santosa (2017:65), gambar di atas menunjukkan tahapan
analisis yang dilakukan secara sirkular oleh penulis. Dalam melakukan analisis data,
penulis dapat kembali ke analisis domain sesudah menjalankan analisis taksonomi.
Demikian pula, penulis dapat kembali ke analisis taksonomi dan domain setelah pada
posisi analisis komponensial. Dan ketika sudah pada posisi menemukan tema
budayanya, penulis dapat kembali ke domain taksonomi, atau ke analisis komponensial.
Analisis model kesantunan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada
kaidah kesantunan dari Lakoff (Don’t Impose, Give Options, dan Make the Others Feel
Good) sebagai payung teorinya, konsep kesantunan dari Brown dan Levinson sebagai
penggunaan strategi pertuturan, dan tuturan direktifnya merujuk pada model tindak tutur
direktif dari Searle. Pertimbangan menggunakan klasifikasi strategi kesantunan dari
Brown dan Levinson karena itu menunjukkan model strategi kesantunan bertutur yang
cenderung bisa terjadi di masyarakat luas atau bersifat universal. Oleh karenanya tidak
sedikit penelitian-penelitian yang mengkaji kesantunan berbahasa mengacu pada
klasifikasi strategi kesantunan dari Brown dan Levinson ini. Sedangkan pertimbangan
menggunakan model tindak tutur direktif dari Searle adalah model ini cenderung telah
menjadi rujukan utama dalam setiap penelitian pragmatik yang mengkaji tindak tutur.
Dalam penelitian ini, analisis domain/kawasan merupakan upaya analisis untuk
memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang kesantunan berbahasa anggota
dewan ketika melakukan tindak tutur direktif pada rapat DPRD Kabupaten Sukoharjo,
dengan cara membuat domain-domain atau kategori-kategori. Domain yang menjadi
fokus adalah domain
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Kabupaten Sukoharjo. Analisis domain ini untuk menentukan model kesantunan
direktif pada situasi rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Analisis taksonomi, sebagai lanjutan dari analisis domain, dimaksudkan untuk
mereduksi data yang besar ke dalam kategori atau kelompok yang didasarkan atas
realitas objek penelitian. Kategori yang dimaksud dalam penelitian ini berupa tuturantuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh penutur sebagai fokus penelitian.
Tuturan-tuturan kesantunan direktif tersebut terjadi di forum rapat Badan Anggaran
DPRD Kabupaten Sukoharjo. Setelah analisis taksonomi adalah analisis komponensial,
analisis ini menghubungkan antarkomponen atau kategori yang telah dilakukan pada
analisis taksonomi. Komponen yang dimaksud adalan komponen tuturan kesantunan
direktif yang meliputi bentuk dan fungsi tuturan kesantunan direktif, aspek kekuasaan
politik dan jarak sosial, model strategi tuturan kesantunan direktif, makna tuturan, dan
penanda kesantunan direktif. Analisis komponensial ini dapat digunakan untuk
mengkaitkan kategori-kategori yang berbentuk horizontal ataupun vertikal/struktural
yang terdapat dalam struktur sosial di masyarakat. Tahapan terakhir adalah membuat
analisis tema budaya, analisis ini berusaha mengintepretasikan pola keterkaitan
antarkategori di dalam konteks situasi dan konteks budaya (Santosa, 2012:54). Analisis
tema budaya merupakan analisis yang sangat kompleks atau rumit, karena semua
komponen dan aspek antara pola hubungan, konteks, teori dan data sekunder harus
bekerja secara simultan untuk mencari teori dan penjelasannya yang lebih matang
(Santosa, 2017:93).

6. Metode Penyajian Hasil Penelitian
Untuk menyajikan hasil penelitian tentang bahasa dapat dilakukan secara formal
dan informal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudaryanto (1993: 144),

metode

formal adalah cara penyajian hasil analisis data yang ringkas dan padat; sekali pandang
deskripsi yang disajikan dapat ditangkap secara utuh, sementara metode informal adalah
metode yang menyajikan deskripsi hasil analisis data yang rinci sehingga terkesan
relatif panjang. Sementara menurut Mahsun (2005:123), metode formal adalah
perumusan dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang, sedangkan
metode informal adalah perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk
penggunaan terminologi yang bersifat teknis.
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Dalam penelitian ini metode formal digunakan untuk menyajikan hasil analisis
data dalam bentuk tabel, sedangkan metode informal digunakan untuk mengungkapkan
temuan penelitian. Temuan penelitian menggambarkan mengenai bentuk lingual dan
fungsi tuturan beserta maknanya yang digunakan oleh anggota dewan pada saat rapat
Badan Anggaran DPRD; aspek kekuasaan politik dan jarak sosial yang berpengaruh
pada realisasi tuturan kesantunan yang dilakukan anggota dewan ketika bertindak tutur
direktif; dan strategi-strategi tuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh anggota
dewan pada saat rapat yang menunjukkan pematuhan pada tiga kaidah kesantunan dari
Lakoff (don’t impose, give options, dan make the others feel happy), strategi tuturan
kesantunan tersebut menggunakan model strategi bertutur dari Brown dan Levinson.
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